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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie senatora Wojciecha Koniecznego złożone 13 stycznia 2021 r. na 20. 
posiedzeniu Senatu RP w sprawie przyznania środków finansowych na usunięcie i unieszkodliwienie 
odpadów porzuconych w starej hali magazynowej w Częstochowie przy ulicy Filomatów 28 (znak: 
BPS-043-20-782/21), przekazuję następujące wyjaśnienia.

Informuję, że Minister Klimatu i Środowiska nie ma podstaw prawnych do podejmowania 
bezpośrednich działań w zakresie zagospodarowania nielegalnie nagromadzonych odpadów, w tym 
zakresie ich finansowania. Działania Ministra Klimatu i Środowiska mają systemowy, a nie 
indywidualny charakter. Przepis art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1 (wprowadzony 
ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw2) ma pomóc samorządom w likwidacji zagrożenia, jakie stwarzają 
pozostawione z naruszeniem prawa odpady. Przepis ten przewiduje nadzwyczajny tryb postępowania 
w przypadku, gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest 
niezwłoczne usunięcie odpadów. 

Dodatkowo informuję, że istniej możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie usunięcia 
zgromadzonych odpadów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) na usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 
magazynowania. NFOŚiGW realizuje są dwa programy, w ramach których możliwe jest 
dofinansowanie przedsięwzięć usuwania odpadów i rekultywacji nielegalnych składowisk tj.: 2.2 
Ochrona powierzchni ziemi i 2.9 Usuwanie porzuconych odpadów. Okres wdrażania programu 2.2 to 
lata 2015–2023, a budżet przeznaczony na jego realizację to 117 683 tys. zł (dla bezzwrotnych form 
dofinansowania do 85 581,1 tys. zł, a dla zwrotnych form dofinansowania 32 201,0 tys. zł). Okres 
wdrażania programu 2.9 to lata 2019–2026, a budżet na jego realizację to 400 000 tys. zł (dla 
bezzwrotnych form dofinansowania do 200 000 tys. zł, dla zwrotnych form dofinansowania do 200 000 
tys. zł).

Podkreślam, że w pierwszej kolejności obowiązek usunięcia nagromadzonych odpadów 
dotyczy posiadacza odpadów zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Uprawnienia do 
egzekwowania tego obowiązku posiada wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku, gdy odpady 

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.
2 Dz. U. z 2019 r., poz. 1579



zgromadzono w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub organ ochrony środowiska, który wydał 
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jeśli takie zezwolenie zostało cofnięte. 
Uprawnienia te wynikają z konieczności stosowania przepisów o egzekucji w administracji, 
w szczególności korzystania z trybu wykonania zastępczego obowiązku wynikającego 
z ostatecznej decyzji administracyjnej.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:

1) Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
2) e-mail: odpowiedzi@senat.gov.pl
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